=

rirpAi=Mbpibh=pTAkaAoaf=
=
TroİpT=obeBboİ=
pbsİvb=R==
=
=
obcboAkp=hlar=L … =
=
obpMİ=dAZbTb=TAoİe-pAvfL=…==
=
=
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=
Meslek:=

TroİpT=obeBboİ=

=
=

=

peviye:=

Rf=

=

=
=
oeferans=hçÇu:=

……………………………………K=

=
=
TKCK=hültür=ve=Turizm=Bakanlığı=
ptanÇarÇı=eazırlayan=huruluşElarF:=
Türkiye=peyaÜat=Acentaları=Birliği=ET¸opABF=
=
=
ptanÇarÇı=açğrulayan=pektĞr=
hçmitesi:=

Mvh=TurizmI=hçnaklamaI=viyecek-İçecek=
eizmetleri=pektĞr=hçmitesi=

=
=
Mvh=vĞnetim=hurulu=lnay=TariÜL=
payı:=

…………=TariÜ=ve=………K=payılı=harar

=
=
oesmi=dazete=TariÜLpayı:==

…

=
=
oevizyçn=kç:=

MM=

=

I

jesleğin yeterliliâ seîiyesiI seâizli EUF seîiye matrisinÇe seîiye beş ERF çlaraâ belirlenmiştirK
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TboİMiboI=pİMdbibo=sb=hfpAiTMAiAo=
=
BAhAkifh: TKCK hültür îe Turizm Baâanlığı’nıI
=
dmp= EdilBAi= mlpfTflkfkd= pvpTbM= Z=dilBAi= vbo= BbiİoibMb=pİpTbMİF=
CİeAZf: ryÇularla aramızÇaâi mesafeyi ölçereâ Çünya üzerinÇeâi âesin yerimizi tespit
etmeyi mümâün âılan ciÜazıI
fpCl:=rluslararası ptanÇart jesleâ pınıflaması’nıI
=
İpd: İş sağlığı îe ÖüîenliğiniI
hAmAif=dorm: Tur çperatörü îeya seyaÜat acentasınca Üazırlanan maâet Tur mrçÖramını
satın alanI uzun süreli îe tur esnasınÇa sayısı Çeğişmeyen ÖruplarıI
KİŞİpbi=hlorvrCr=alkAkfM= EhhaF:= ÇalışanıI yürütülen işten âaynaâlananI sağlıâ
îe Öüîenliği etâileyen bir îeya birÇen fazla risâe âarşı âçruyanI çalışan tarafınÇan ÖiyilenI
taâılan îeya tutulanI bu amaca uyÖun çlaraâ tasarımı yapılmış tüm aletI araçI Öereç îe
ciÜazlarıI
hlkAhiAMA: Turistlerin Öittiâleri yerlerÇeâi Çinlenme îe Öeceleme işlemleriniI
ÖZbi=İidİ=dormiAof: ainiI arâeçlçjiâI âçnÖreI eâstrem spçrlar Öibi ilÖi alanlarına Ööre
tur çperatörü îeya seyaÜat acentalarınca Üazırlanan tur prçÖramını satın alan ÖruplarıI
mAhbT= Tro: rlaştırmaI âçnaâlama îe bunlara yarÇımcı sayılmayan Çiğer turistiâ
Üizmetlerin en az iâisinin birliâteI Üer şeyin ÇaÜil çlÇuğu fiyatla satılan îeya satış taaÜÜüÇü
yapılan îe Üizmeti yirmi Çört saatten uzun bir süreyi âapsayan îeya Öeceliâ âçnaâlamayı
içeren turlarıI
ohh=EoeÜberlik=himlik=hartıF: TKCK hültür îe Turizm Baâanlığı tarafınÇan îerilen Turist
oeÜberliği âimliâ âartınıI
pATfŞ= hrmlkr= EslrCeboF: Bir çtelÇe âçnaâlaması îeya bir restçranÇa yemeâ
yiyebilmesi için ücreti âarşılığınÇa seyaÜat acentası tarafınÇan müşteriye îerilenI bu iş için
sözleşme yerine Öeçen âupçnuI
pbvAeAT=ACbkTApf: hâr amacı ile turistlere turizm ile ilÖili bilÖiler îermeyeI paâet tur
îeya turları çluşturmayaI turizm amaçlı âçnaâlamaI ulaştırmaI ÖeziI spçr îe eğlence
Üizmetlerini Öörmeye yetâili çlanI çluşturÇuğu ürünü âenÇi îeya Çiğer seyaÜat acentaları
îasıtası ile pazarlayabilen ticarî âuruluşlarıI
ToAkpcbo: TuristinI Çüzenlenen paâet tur îeya turun başlanÖıç nçâtasına âaÇarI ÜerÜanÖi
bir safÜasınÇa îeya sçnunÇaI sınır Öiriş îe çıkış âapılarıI marinalarI şeÜirlerarası îeya
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uluslararası ulaşım Üizmetlerinin sunulÇuğu çtçÖarI ÖarI limanI Üaîalimanı Öibi yerlerÇen
âçnaâlama yapacağı tesise îeya tesisten bu ulaşım Üizmetlerinin sunulÇuğu yerlere îeya
prçÖramın başlaÇığı yerleşim yerinÇen âçnaâlama tesisine îeya prçÖramın bitiminÇeI tesisten
yerleşim yerine bir araçla bir tarifeye bağlı âalmaâsızın seyaÜat acentası tarafınÇan îerilen
ulaşım ÜizmetiniI
Tro: TürâiyeDnin tariÜiI ÇçğalI âültürelI turistiâ ÇeğerlerinÇen en az birini tanıtma îe
ulaştırmayı birliâte âapsayanI bu Üizmetlerin ÇâÜil çlÇuğu teâ bir fiyatla satılan îeya satış
taaÜÜüÇü yapılan îe Üizmeti yirmi Çört saatten âısa bir süreyi âapsayan îeya âçnaâlama
içermeyen ticari faaliyetiI
=
Tro= lmboATÖo¸: Bir seyaÜat prçÖramını taşıtI âçnaâlamaI yeme-içmeI eğlenceI
reÜberliâI şeÜir turları ÇâÜil çlmaâ üzere teâ fiyat üzerinÇen Üazırlayan îe peraâenÇeci
seyaÜat acentaları ya Ça tarifeli Üaîa yçlu şirâetleri âanalı ile pazarlayan âişi îeya âuruluşuI
TroİpT: TatilI ÖezmeI yemeI içmeI spçrtif faaliyetlerI âçnÖreI âçnferansI ÇiniI sağlıâI eğitimI
âültürelI bilimsel îe mesleâi inceleme Öibi amaçlarla seyaÜat eÇen îeLîeya seyaÜat acentası
ürünlerinÇen bizzat yararlanan âişiyiI
TroİpT= obeBboiİĞİ= pbÇMb= pfkAsiAof: jeîcut meîzuat çerçeîesinÇe turist
reÜberliği âursuna âatılacaâlar için yapılanI sırasıyla Öenel âültürI yabancı Çil sözlüI yabancı
Çil yazılı îe mülaâat sınaîlarınıI
rZMAkifh: Turizm çeşitleri îe bölÖelerine ÖöreI Baâanlığın çnayı îe ÇenetiminÇe
Çüzenlenen eğitimlere âatılıp başarılı çlan turist reÜberlerine îerilen belÖeyiI
VİZb: TKCK hültür îe Turizm Baâanlığı tarafınÇan îerilen ç yıl için çalışabileceğini Öösteren
yeterliliğiI
vABAkCf= dorm: vurt ÇışınÇan ülâemize turistiâ amaçlarla ÖelmişI tur çperatörü îeya
seyaÜat acentasınca Üazırlanan prçÖramı belirtilen lisanÇa îerileceâ Üizmetiyle satın almış
âişilerÇen çluşan ÖrubuI
vboiİ=dorm: TKCK îatanÇaşı çlaraâ âenÇi ÇilinÇeI seyaÜat acentası îeya tur çperatörünce
Üazırlanan prçÖramı satın alan âişilerÇen çluşan ÖrubuI
ifaÇe eÇerK
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İÇİkabhİibo=
NK= dİRİŞ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS=
OK= Mbpibh=TAkfTfMfKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
OKNK= Meslek=TanımıKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
OKOK= Mesleğin=rluslararası=pınıflanÇırma=pistemlerinÇeki=veriKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
OKPK= pağlıkI=düvenlik=ve=Çevre=ile=ilÖili=aüzenlemeler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
OK4K= Meslek=ile=İlÖili=aiğer=MevzuatKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
OKRK= Çalışma=lrtamı=ve=hçşullarıKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU=
OKSK= Mesleğe=İlişkin=aiğer=dereklilikler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU=
PK= Mbpibh=molcİLİ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV=
====PKNK====dĞrevlerI=İşlemler=ve=Başarım=Ölçütleri KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV=
PKOK= hullanılan=AraçI=dereç=ve=bkipman KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON=
4K= ÖiÇMbI=abĞboibkaİoMb=sb=BbidbibkaİoMbKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO4=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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NK GİRİŞ=
=
Turist oeÜberi Epeîiye RF ulusal mesleâ stanÇarÇı RR44 sayılı jesleâi veterliliâ hurumu
EjvhF hanunu ile anılan hanun uyarınca çıâartılan “rlusal jesleâ ptanÇartlarının
eazırlanması eaââınÇa vönetmeliâ” îe “jesleâi veterliliâ hurumu peâtör hçmitelerinin
huruluşI döreîI Çalışma rsul îe bsasları eaââınÇa vönetmeliâ” Üüâümlerine Ööre
jvh’nın ÖöreîlenÇirÇiği hültür îe Turizm Baâanlığı îe Türâiye peyaÜat Acentaları Birliği
ET¸opABF tarafınÇan ÜazırlanmıştırK
Turist oeÜberi Epeîiye RF ulusal mesleâ stanÇarÇıI seâtörÇeâi ilÖili âurum îe âuruluşların
Öörüşleri alınaraâ ÇeğerlenÇirilmişI jvh TurizmI hçnaâlamaI viyeceâ-İçeceâ eizmetleri
peâtör hçmitesi tarafınÇan incelenÇiâten sçnra jvh vönetim hurulunca çnaylanmıştırK
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OK Mbpibh=TAkfTfMf=
OKNK

Meslek=Tanımı=

Turist oeÜberi Epeîiye RFI mrçfesyçnel Turist oeÜberliği vönetmeliği’nÇe belirlenen usul îe
esaslara uyÖun çlaraâ reÜberliâ mesleğini icra etme yetâisini âazanmış çlupI yerli îeya
yabancı turistlereI turistlerin Öezi öncesinÇe seçmiş çlÇuâları Çil ile uyumlu çlmaâ üzereI
reÜberliâ âimliâ âartlarınÇa belirtilen ÇillerÇe reÜberliâ eÇenI Türâiye’Çe tanıttıâları bölÖenin
tariÜiI âültürel îe Ççğal mirası ÜaââınÇa bilimsel îe âapsamlı bilÖi saÜibi çlan îe bu bilÖileri
iyi ÇereceÇe bilÇiği en az bir yabancı Çil ile turistlere aâtarabilenI Türâ insanının imajını en iyi
şeâilÇe yansıtabilen münferiÇen îeya seyaÜat acentaları tarafınÇan Çüzenlenen tur
prçÖramlarını seyaÜat acentasının yazılı belÖelerinÇe tanımlaÇığı îe tüâeticiye satılÇığı
şeâilÇe yürütenI Öezi prçÖramının tüâeticiye satılÇığı şeâilÇe yürütülmesini sağlayan âişiÇirK
=
OKOK Mesleğin=rluslararası=pınıflanÇırma=pistemlerinÇeki=veri=
=
fpCl=MU:== RNNP EpeyaÜat oeÜberleriF
OKPK

pağlıkI=düvenlik=ve=Çevre=ile=ilÖili=aüzenlemeler=

OUTO payılı Çeîre hanunu
4URT payılı İş hanunu
RMS payılı pçsyal piÖçrtalar hanunu
RRNM payılı pçsyal piÖçrtalar îe denel pağlıâ piÖçrtası hanunu
OUON payılı penÇiâalar hanunu
İş pağlığı îe düîenliği hurulları eaââınÇa vönetmeliâ
İş pağlığı îe düîenliğine İlişâin TeÜliâe pınıfları iistesi Tebliği
hha vönetmeliği
GAyrıca; iş sağlığı îe Öüîenliği îe çeîre ile ilÖili yürürlüâte çlan âanun tüzüâ îe
yönetmeliâlere uyulması îe âçnu ile ilÖili risâ analizi yapılması esastır
OK4K

Meslek=ile=İlÖili=aiğer=Mevzuat=

RORP payılı aerneâler hanunu
RPSO payılı bsnaf îe panatâârlar hanunu
OUSP payılı hültür îe Tabiat sarlıâlarını hçruma hanunu
4U4U payılı hültür îe Turizm Baâanlığı Teşâilat îe döreîleri eaââınÇa hanun
NSNU payılı peyaÜat Acentaları îe peyaÜat Acentaları Birliği hanunu
ONP payılı serÖi rsul hanunu
İş hanununa İlişâin cazla Çalışma îe cazla pürelerÇe Çalışma vönetmeliği
mrçfesyçnel Turist oeÜberliği vönetmeliği
peyaÜat Acentaları vönetmeliği
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GAyrıca; mesleâ ile ilÖili yürürlüâte çlan âanunI tüzüâ îe yönetmeliâlere uyulması esastırK
OKRK

Çalışma=lrtamı=ve=hçşulları=
=
Turist oeÜberi Epeîiye RF tur çperatörleriyleI seyaÜat acenteleriyleI tur liÇerleriyleI yerli îe
yabancı turistlerleI âçnaâlama îe yeme-içme işletmeleriyleI turistlerin alışîeriş yaptıâları
mağaza persçneliyleI enfçrmasyçn memurlarıyla îe tur Öereğince Öezilen yerlerÇeâi sağlıâ
persçneliI âçlluâ âuîîetleriI siÖçrtacılarI ulaştırma îe Çiğer Üizmetleri îeren âişilerle iletişim
ÜalinÇe çlurlarK eer türlü iâlim âçşullarınÇaI açıâ îeya âapalı meâânlarÇa çalışabilmeâteÇirK
rzun îe Çeğişâen çalışma saatleri söz âçnusuÇurK hçnaâlamaI yeme-içmeI tariÜi îe Ççğal
parâ îe müze Öibi işletmelerle iletişim ÜalinÇeÇirK eareâetli îe Çeğişâen çrtamlarÇa yürütülen
bir mesleâ çlmasınÇan ÇçlayıI ses âısılmasıI Çüşme îe yaralanmaI bçğulmaI trafiâ âazasına
âarşı Öereâli önlemler alınmalıdırK Çalışma çrtamı yçğun îe stresliÇirK
=
OKSK Mesleğe=İlişkin=aiğer=dereklilikler==
=
Turist oeÜberi Epeîiye RF uzun yürüyüşlereI Üer türlü naâil îasıtasıyla yapılan uzun
yçlculuâlaraI uyâusuzluğaI zçr iâlim âçşullarına Çayanıâlı îe sağlıâlı çlmalıdırK
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PK Mbpibh=molcİLİ
PKNK

dĞrevlerI=İşlemler=ve=Başarım=Ölçütleri

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

AKN=

A=

AÇı=

Eğitimlere îe tatbiâatlara
âatılmaâ

İş sağlığı îe Öüîenliği
(İpdF faaliyetlerini
yürütmeâ=

AKO=
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vasalI işyeri îe çalışma
alanlarınÇaâi âurallara uymaâ
îe uyulmasını sağlamaâK

Açıklama=

AKNKN=

İpd âçnusunÇa işyerinin îe işyeri ÇışınÇaâi âurumların eğitimlerine âatılırK

AKNKO=

EğitimlerÇe öğrenÇiâlerini işinÇe uyÖularK

AKNKP=

İpd ile ilÖili eÇinÇiği bilÖi îe becerileri Öünceller îe yeniliâleri taâip eÇerK

AKNK4=

oisâ faâtörlerinin belirlenmesi îe azaltılmasına yöneliâ çalışmalar yapar

AKOKN=

İpd âçruma îe müÇaÜale araçlarının îe malzemelerinin uyÖun îe çalışır şeâilÇe
bulunÇurulmasını ÇenetlerK

AKOKO=

jesleği ile ilÖili uyarı îe işaret leîÜalarını talimatlar ÇçğrultusunÇa âullanır îe
mesleâtaşlarının âullanmalarını ÇenetlerK ryÖun âullanmayan mesleâtaşları ile
misafirleri uyarırK

AKOKP=

Birliâte çalıştığı çtçbüs persçnelinin tur sırasınÇa sağlıâlı îe yasalara uyÖun bir
şeâilÇe Çaîranmasını ÖözetirK

AKOK4=

henÇisinin îeya birliâte çalıştığı âişilerin belirleÇiği teÜliâeli Çurumları ilÖili
birimlere iletereâ işbirliği içinÇe Öereâli önlemleri alır îeLîeya alÇırır îe taâibini
yaparK
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dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

BKN=

B=

AÇı=

Çeîre âçruma yöntemlerini
öğrenmeâ

Çeîre âçruma meîzuatına
uyÖun çalışmaâ
=

BKO=
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Çeîresel risâlerin azaltılması
çalışmalarını
yürütmeâ

Açıklama=

BKNKN=

Çeîre âçruma yöntemleri âçnusunÇa işyerinin îe işyeri ÇışınÇaâi âurumların
eğitimlerine âatılırK

BKNKO=

EğitimlerÇe öğrenÇiâlerini işinÇe uyÖularK

BKNKP=

EğitimlerÇe eÇinÇiği bilÖi îe becerileri Öünceller

BKOKN=

oisâ faâtörlerinin belirlenmesi îe azaltılmasına yöneliâ yapılan çalışmalara
âatılırK

BKOKO=

açğal âaynaâların îerimli îe tasarruflu bir şeâilÇe âullanılmalarını sağlarK

BKOKP=

Çalışırâen yapılan uyÖulamaların çeîresel etâilerini Öözlemler îe zararlı
sçnuçlarının önlenmesi çalışmalarına âatılırK

BKOK4=

Çalıştığı alanlarÇa bulunan Çönüştürülebilen malzemelerin Ççğru yere
iletilmesine yarÇımcı çlurK

payfa NM

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

CKN=

C=

halite yönetim sistemini
çluşturmaâ=

CKO=

CKP=
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AÇı=

halite yönetim sistemi ile
ilÖili faaliyetleri yürütmeâ

vapılan çalışmaların âalitesini
Çenetlemeâ

Açıklama=

CKNKN=

Acentesinin îe tur süresince Üizmet alınan Çiğer işletmelerin Üizmet âalite
stanÇartlarına uyÖun şeâilÇe Üizmet îermelerine âatâıÇa bulunurK

CKNKO=

halite yönetim îe üretim Öereâliliâleri eğitim faaliyetlerine âatılırK

CKNKP=

EğitimÇe öğrenÇiâlerini uyÖularK

CKNK4=

EğitimlerÇe eÇinÇiği bilÖi îe becerileri ÖüncellerK

CKNKR=

AcenteÇe Çüzenlenen iletişim tçplantılarına âatılırK

CKOKN=

Tur esnasınÇa âullanılan işin ÖereâtirÇiği araç-Öereçler îe tur aracının âalite
Öereâliliâlerini öğrenir îe Öereâli ÜallerÇe işletmeyi bilÖilenÇirirK

CKOKO=

İşletme stanÇartlarına îe planlara Ööre âalite Öereâliliâlerini uyÖular îe uyÖulatırK

CKOKP=

Tur esnasınÇa alınan Üizmetlerin âalite stanÇartlarına Ööre uyÖulanıp
uyÖulanmaÇığı Çenetler îe bilÖileri işletmeye iletirK

CKOK4=

pçrumlu çlÇuğu alanlarÇa saptanan Üata îe arızaları yetâili âişilere işletme
stanÇartlarına uyÖun çlaraâ bilÇirir îe ilÖili birimlerle işbirliği içinÇe çrtaÇan
âalÇırılmasını sağlarK

CKPKN=

jisafirlerÇen îe çalışma arâaÇaşlarınÇan Öelen şiââyet îe önerileri ÇinlerI
ÇeğerlenÇirir îe çözümlemeye özen ÖösterirI acentaya bilÇirirK

CKPKO=

delen misafir anâet fçrmlarınÇa belirlenen öneri îe şiââyetlerÇen âenÇisi ile ilÖili
çlanları çözümlemeâ için çalışırI acenteye bilÇirirK Anâet sçnuçlarını ilÖili
persçnelle paylaşırK

deri bilÇirim EpersçnelmisafirÇenF sistemini işletmeâ

payfa NN

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

aKN=

aKO=

a=

AÇı=

hişisel Üazırlıâ yapmaâ

İşiyle ilÖili Üazırlıâ yapmaâ

İş çrÖanizasyçnu yapmaâ
Eaeîamı îarF=

aKP=
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Tur öncesi Üazırlıâ yapmaâ

Açıklama=

aKNKN=

hişisel baâım îe Üijyen âurallarını uyÖularK

aKNKO=

KılıâI âıyafet îe âalemI çaâıI pusula Öibi âullanÇığı malzemeleri tur prçÖramına
uyÖun çlacaâ şeâilÇe ÜazırlarK

aKNKP=

oeÜberliâ âimliâ âartını Öörüleceâ şeâilÇe taâarK

aKOKN=

henÇi iş prçÖramını Üazırlar îeya acenta tarafınÇan Üazırlanan prçÖramı öğrenirK

aKOKO=

jisafirlerle acentanın talimatları ÇçğrultusunÇa ilÖilenir îe çalışma arâaÇaşlarının
Ça bu talimatlar ÇçğrultusunÇa ilÖilenip ilÖilenmeÇiğini ÇenetlerK

aKOKP=

Tur prçÖramının Üazırlıâ aşamasınÇa seyaÜat acentası ile işbirliği yaparK

aKPKN=

Acenta ile Üizmet sözleşmesi imzalarK

aKPKO=

henÇi iş prçÖramını îe turla ilÖili zaman çizelÖesini Üazırlar îeya acenta
tarafınÇan Üazırlanan prçÖrama uyar

aKPKP=

Tur Ççsyasını acentaÇan alır îe incelerK

aKPK4=

ltçbüs şçförüI tur liÇeri Öibi turu beraber yapacağı âişilerle ön Öörüşme yaparK

aKPKR=

Tur prçÖramınÇa belirlenen Öezi alanlarıyla ilÖili tariÜiI cçğrafiI âültürel îe Çiğer
âçnularÇa ön çalışma yaparK

aKPKS=

Acentanın isteği ÇçğrultusunÇa tur prçÖramı Üazırlar ya Ça acenta tarafınÇan
Üazırlanmış çlan tur prçÖramını incelerK

payfa NO

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

İş çrÖanizasyçnu yapmaâ
=

a=

aK4=

AÇı=

Acenta tarafınÇan zimmetine
îerilen Üer türlü malzemeyi
âçntrçl etmeâ

Açıklama=

aK4KN=

T¸opAB plaâasıI siÖçrta belÖeleriI brçşürI Ca Öibi îerilen malzemeleri âçntrçl
eÇereâ imza âarşılığı alırK

aK4KO=

Teslim alınan araç îe Öereçlerin Ççğru yerÇe îe şeâilÇe âullanılmasını sağlarK

aK4KP=

Tura âatılacaâ misafirlere ait pasapçrtI âimliâ belÖesiI âreÇi âartı Öibi önemli
eîraâları acentaÇan imza âarşılığı teslim alır îe tura başlamaÇan önce misafirlere
mutlaâa imza âarşılığı teslim eÇerK

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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payfa NP

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

=
dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

bKN=

b=

Tur çperasyçnunu
yürütmeâ
Eaeîamı îarF=

bKO=

bKP=

AÇı=

bKNKN=

Tur için çtçbüs şçförüI muaîin Öibi yeterli persçnel çlup çlmaÇığını âçntrçl eÇerK

bKNKO=

Tur persçnelinin çalışma âurallarına uyup uymaÇığını îe âılıâ âıyafetini âçntrçl
eÇerK

bKNKP=

mersçnelin tur sırasınÇaâi tutum îe Çaîranışlarını izlerK

bKNK4=

hurallara uymayan persçneli uyarırI müÇaÜale eÇer îeLîeya acentaya bilÇirirK

bKOKN=

ltçbüsün acenta tarafınÇan âenÇisine bilÇirilen niteliâleri taşıyıp taşımaÇığını
âçntrçl eÇerK

bKOKO=

Tur aracının âlimaI miârçfçnI sıcaâ su maâinesi Öibi Ççnanımlarının uyÖun çlup
çlmaÇığını âçntrçl eÇerK

bKOKP=

Tur esnasınÇa misafirlere îerileceâ yiyeceâ-içeceâ iâramlarının yeterli miâtarÇa
îe stanÇartlara uyÖun çlup çlmaÇığını âçntrçl eÇerK

bKOK4=

Tur esnasınÇa turun niteliğine Ööre âullanılacaâ îe acenta tarafınÇan temin
eÇileceâ araç îe Öereçlerin tur aracınÇa bulunup bulunmaÇığını âçntrçl eÇerK

bKPKN=

Tur aracının Öelmemesi ÇurumunÇa acenteyi bilÖilenÇirirI yeni araç talebinÇe
bulunurK

bKPKO=

jisafirlerin Öeleceği ulaşım aracının Öeciâmesi ÜalinÇe acentayı bilÖilenÇirirK

bKPKP=

jisafirleri acentanın isteâleri ÇçğrultusunÇa âarşılarK

bKPK4=

Tur yçlcu listesine Ööre yçlcu tam sayısının sağlanıp sağlanmaÇığını âçntrçl eÇerK

bKPKR=

jisafirlere ait âayıp baÖajlarla ilÖilenirI bulunamaması ÇurumunÇa ilÖili birimlere
îe acentaya Üaber îerirK

Çalışanları âçntrçl etmeâ

Tur araç îe Öereçlerini âçntrçl
etmeâ

lperasyçnu Çenetlemeâ
Eaeîamı îarF

Açıklama=

=
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payfa N4

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

=
dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

AÇı=

bKPKS=

bKPKT=
bKPKU=
bKP=

b=

lperasyçnu Çenetlemeâ

Tur çperasyçnunu
yürütmeâ
Eaeîamı îarF=

bK4=
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Turu Öerçeâleştirmeâ
Eaeîamı îarF

bKPKV=

Açıklama=
Tur listesine Ööre eâsiâ çlan yçlcunun âenÇisine îeya acentaya ulaşaraâ
Çurumlarını âçntrçl eÇerK Tura âatılamayacaâ çlan misafir ÜaââınÇa acentaya
bilÖi îerirK
eaîaalanıI ÖarI terminal Öibi meâânlarÇa âarşılanacaâ misafirler için ÖelmeÇen
önce aracın Üazır çlup çlmaÇığını âçntrçl eÇerK
jisafirlerin âarşılanacağı yere farâlı araçlarla farâlı zamanlarÇa ÖelenlerÇen ilâ
Öruba enfçrmasyçn îerirK
Acenta tarafınÇan îerilen yçlcu çturma planına Ööre misafirlerin tur aracına
yerleşmelerini sağlarK

bKPKNM=

jisafir baÖajlarının Ççğru yerleştirilip yerleştirilmeÇiğini âçntrçl eÇerK

bKPKNN=

Acenta tarafınÇan müşteriÇen taÜsilâtı eâsiâ âalan tur ücretini imza âarşılığı taÜsil
eÇerK

bKPKNO=

jisafirlerin âarşılanacağı yere farâlı araçlarla farâlı zamanlarÇa Öelen ÖruplarÇan
iâincisinin beâlenenÇen fazla Öeciâmesi ÜalinÇe acentayı bilÖilenÇirereâ ilâ Örupla
turuna başlarI iâinci Örup için acentaÇan araç ayarlanmasını ister îe Örupların
buluşma yer îe zamanını belirlerK

bK4KN=

eçş ÖelÇiniz âçnuşması yapar îe âenÇisi ile tur bçyunca beraber çalışacağı
persçneli misafirlere tanıtırK

bK4KO=

vabancı misafirlere bulunulan yerin yerel saatiI ülâe alfabesiI tçplum yapısı Öibi
âçnularÇa ülâe ÜaââınÇaâi temel bilÖileri îerirK

bK4KP=

Tur ÖüzerÖâÜıI tur süresiI mçla yerleriI âçnaâlanacaâ yerlerI ÖiÇileceâ mesafeI
zaman çizelÖesi Öibi tur ÜaââınÇa Öenel bilÖi îerirK

payfa NR

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

bK4=
b=

AÇı=

Turu Öerçeâleştirmeâ

Tur çperasyçnunu
yürütmeâ
Eaeîamı îarF=

bKR=

hçnaâlama ile ilÖili işleri
Çüzenlemeâ
Eaeîamı îarF

Açıklama=

bK4K4=

l an bulunulan yerin tariÜiI cçğrafyasıI âültürü Öibi âçnularÇa Çetaylı bilÖi îerirK

bK4KR=

sejetaryenI enÖelliI şeâerI tansiyçn Üastası Öibi özel Çurumu çlan misafirlerin
sçrunsuz bir tur Öeçirmesi için Üizmet alınacaâ işletmelerin ön Üazırlıâ yapmasını
sağlarK

bK4KS=

jüzeI ören yeri Öibi tur prçÖramınÇa yer alan îe ziyaret eÇileceâ alanlara
sçrunsuz Öiriş-çıkışı sağlarK

bK4KT=

Ziyaret eÇilen alanlarla ilÖili Çetaylı bilÖi îerirK

bK4KU=

Ziyaret eÇilen Üer alanÇa turun başarısı için îe Örubun ilÖisine Ööre zamanın
îerimli âullanılmasına Çiââat eÇerK

bK4KV=

oestçranI çtel Öibi Üizmet alınan tesislereI tesise muÜtemel îarış saatiI âişi
sayısıI yemeâ terciÜi Öibi âçnularÇa önceÇen bilÖi îerirK

bK4KNM=

eizmet alınan yerÇe müşteri memnuniyetinin sağlanÇığınÇan emin çlurI
sağlanmaÇığı ÇurumlarÇa tesisi îe acentayı bilÖilenÇirirK

bK4KNN=

Tur için acenta tarafınÇan îerilen aîansın îe Çiğer materyallerin Ççğru
âullanılmasını sağlar îe belÖelenÇirirK

bK4KNO=

Tur prçÖramını tam çlaraâ uyÖulayaraâ misafirleri planlanan zamanÇa planlanan
yere bıraâaraâ turu tamamlarK

bKRKN=

hçnaâlanacaâ yer ÜaââınÇa bilÖi îerirK

bKRKO=

dünlüâ çtel Öirişlerini îe îalizlere nezaret Öibi ayrıntıları turistlerin aÇına yaparK

=
=
=
=
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payfa NS

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

AÇı=

bKRKP=
bKRK4=
bKR=

hçnaâlama ile ilÖili işleri
Çüzenlemeâ

bKRKR=
bKRKS=

b=

Tur çperasyçnunu
yürütmeâ
Eaeîamı îarF=
bKS=

bKT=

viyeceâ-içeceâ işletmeleri ile
ilişâileri Çüzenlemeâ

Tur sırasınÇa çluşan
istenmeyen Çurumlara çözüm
bulmaâ
Eaeîamı îarF

Açıklama=
oesepsiyçn önünÇe yığılma neÇeniyle çluşabileceâ Üçşnutsuzluâları misafirlerin
Çiââatini çeâeceâ anlatımlarla ÖiÇerirK
ltelin beÇelsiz ÜizmetleriniI beÇelli Üizmetlerin fiyatlarınıI açıâ çlÇuğu saatleri îe
yararlanma âçşullarını anlatırK
pçn âçnuğun lçbiyi terâ etmesinÇen sçnra bir süre beâlerK Turistlerin çÇalarıyla
ilÖili sçrunları çlÇuğunÇa önlemlerin süratle alınmasını sağlarK
hçnaâlanacaâ tesiste acentanın yaptığı rezerîasyçn ÇışınÇa çluşan yerleşim
sçrunlarını tespit eÇer îe müşteri memnuniyetini ÇçğrultusunÇa çözerK

bKRKT=

Bir sçnraâi Öün için Öereâli teâniâ bilÖileri îerirK

bKSKN=

Turistleri yemeğe ÖötürÇüğü işletmenin çrtamının Üijyenini ÇenetlerKK

bKSKO=

Bir Öün önceÇen muÜtemel îarış saatiniI âişi sayısını îe özel yemeâ alması
Öereâen âişilerin listesini restçrana bilÇirirK

bKSKP=

drup restçrana ÖelÇiğinÇe yemeâlerin îe serîislerin tüâetime Üazır çlup
çlmaÇığını âçntrçl eÇerK

bKSK4=

drup restçrana ÖelÇiğinÇe laîabç îe tuîaletlerin yerini ÖösterirK

bKSKR=

Turistlere yiyeceâ îe içeceâ siparişlerini îermelerinÇe yarÇımcı çlurK

bKTKN=

dereâtiği ÜallerÇe ilâ yarÇım müÇaÜalesinÇe bulunurK

bKTKO=

hazaI ÜastalıâI yaralanmaI ÜırsızlıâI ölüm Öibi ÇurumlarÇa pçlisI ambulansI acentaI
siÖçrta şirâeti Öibi ilÖili birimlere Üaber îerir îe Öereâli önlemleri alırK

=
=
=
=
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payfa NT

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

AÇı=

hçÇ=

bKT=

Tur sırasınÇa çluşan
istenmeyen Çurumlara çözüm
bulmaâ

b=

Tur çperasyçnunu
yürütmeâ

Açıklama=

bKTKP=

Tura Çeîam eÇemeyeceâ misafirlerin baâım âçşullarının âalite yönetimine uyÖun
çlaraâ sağlanÇığınÇan emin çlaraâ turuna Çeîam eÇerK

bKTK4=

Tura Çeîam eÇen yçlcuların yaşanan çlumsuzluâlarÇan asÖari ÇüzeyÇe
etâilenmesi için uğraşaraâ turunu tamamlarK

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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payfa NU

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

cKN=

c=

AÇı=

cKNKN=

Anâet fçrmlarını Çağıtır îe ÇçlÇurulmasını sağlarK

cKNKO=

Tur sçnunÇa teşeââür îe îeÇa âçnuşması yaparK

cKNKP=

Tur aracınÇa misafirlerce unutulanI âırılan şeyler çlup çlmaÇığını âçntrçl eÇerK

cKNK4=

T¸opAB plaâasıI afişI anâet fçrmları Öibi turÇa âullanılan îe acentaya teslim
eÇilmesi Öereâen araç îe Öereçleri âçntrçl eÇereâ araçtan alırK

cKOKN=

jisafirler tarafınÇan unutulan eşyaları acentaya teslim eÇerK

cKOKO=

Acentaya turla ilÖili Öenel rapçr îerirK

cKOKP=

AcentaÇan alÇığı araç îe Öereç ile müşterilerÇen taÜsilâtını yaptığı öÇemeleri
imza âarşılığı acentaya teslim eÇerK

cKOK4=

Tur Üarcama fçrmu îe çtel âçnaâlama fçrmu Öibi matbu eîraâları belÖelere
istinaÇen ÇçlÇuraraâ acentaya teslim eÇerK

Tur sçnu âçntrçllerini yapmaâ

Tur sçnu işlemlerini
yapmaâ=

cKO=

Açıklama=

Acenta ile bağlantı âurmaâ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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payfa NV

Turist oeÜberi Epeîiye RF
rlusal jesleâ ptanÇarÇı

…………………L……………L MM
oeferans hçÇu L lnay TariÜi L oeîK kç

dĞrevler=

İşlemler=

Başarım=Ölçütleri=

hçÇ= AÇı=

hçÇ=

hçÇ=

dKN=

d=

AÇı=

jesleği ile ilÖili yayınları
taâip etmeâ

jesleâi Öelişime ilişâin
faaliyetleri yürütmeâ=
dKO=

hurs îe seminerlere âatılmaâ

Açıklama=

dKNKN=

İşi ile ilÖili Üer türlü yayınıI yeniliği îe teânçlçjiâ Öelişmeleri taâip eÇerK

dKNKO=

İşi ile ilÖili Öörsel materyalleri izlerK

dKNKP=

ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖularK

dKOKN=

Eğitim Öereâsinimlerini saptayaraâ eğitimler alırK

dKOKO=

eizmet içi eğitimlere âatılırK

dKOKP=

Acentanın ya Ça âenÇisinin isteÇiği îe önerÇiği âurs îe seminerlere âatılırK

dKOK4=

TçplantıI ÖeziI ÖözlemI fuar Öibi âişisel Öelişimini arttırıcı etâinliâlere âatılırK

dKOKR=

ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖular îe çalışma arâaÇaşlarını bu âçnularÇa
bilÖilenÇirirK

=
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PKOK hullanılan=AraçI=dereç=ve=bkipman=
=
NK Acentaya ait plaâa
OK AÇaptör
PK AjanÇa
4K Anâet fçrmu
RK Aîcılıâ bâipmanları ETüfeâI hamuflaj ÖiysiI çizme îbKF
SK BilÖisayar
TK Çaâmaâ
UK Çanta
VK Ççâ amaçlı çaâı
NMK aağcılıâ bâipmanları EhazıâI çeâiçI Üalat îbKF
NNK aalış bâipmanları ETüpI paletI şnçrâel îbKF
NOK açğa yürüyüşü malzemeleri E yürüyüş ayaââabısıI bastçnI âazıâI çaÇırI sırt çantası îbKF
NPK aüÇüâ
N4K aürbün
NRK bl feneri
NSK cçtçğraf maâinesi
NTK dereâli telefçnlar reÜberi
NUK dmp ciÜazı
NVK earita
OMK eesap maâinesi
ONK İlâ yarÇım çantası
OOK İp
OPK hamera
O4K hapalı Çeîre âçnuşma ciÜazı
ORK Kırtasiye malzemeleri
OSK hçli banÇı
OTK jeÖafçn
OUK musula
OVK oeÜber âitap
PMK oeÜberliâ âimliâ âartı
PNK Şapâa
POK patış âupçnu
PPK Şemsiye
P4K pözlüâ
PRK Taâip leîÜası EiçlipçpF
PSK Telefçn
PTK Telsiz îeya çağrı ciÜazı
PUK Tur Üarcama fçrmu
PVK T¸opAB belÖesi
4MK vağmurluâ
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PKPK BilÖi=ve=Beceriler
NK
OK
PK
4K
RK
SK
TK
UK
VK
NMK
NNK
NOK
NPK
N4K
NRK
NSK
NTK
NUK
NVK
OMK
ONK
OOK
OPK
O4K
ORK
OSK
OTK
OUK
OVK
PMK
PNK
POK
PPK
P4K
PRK
PSK
PTK
PUK
PVK
4MK
4NK
4OK

Aâtüel bilÖi
Alışîeriş merâezleri ÜaââınÇa bilÖi
AnaÇçlu uyÖarlıâları bilÖisi
AnaÇçlu’nun antiâ âentleri ÜaââınÇa bilÖi
AnaÇçlu’nun ÇemçÖrafyası îe etnçlçjisi ÜaââınÇa bilÖi
Anlatım becerisi
Arâeçlçji bilÖisi
Atatürâ ilâeleri îe inâılâp tariÜi bilÖisi
BilÖisayar bilÖisi
Çeîre Çüzenlemeleri bilÖisi
ainler tariÜi bilÖisi
aünya uyÖarlıâ tariÜi bilÖisi
Eğlence îe bçş zaman yönetimi bilÖisi
bÇebiyat bilÖisi
denel âültür bilÖisi
denel turizm bilÖisi
dezÇirÇiği Örubun ülâesi ÜaââınÇa bilÖi
eaberleşme araçları bilÖisi
eijyen bilÖisi
İâçnçÖrafi bilÖisi
İletişim becerisi
İlÖi çÇaâlayıcı sçrular sçrabilme becerisi
İlâyarÇım bilÖisi
İnsan âaynaâları yönetimi bilÖisi
İnsan psiâçlçjisi bilÖisi
İpd bilÖisi
hççrÇinasyçn sağlayabilme becerisi
iiÇerliâ becerisi
jesleğe ilişâin yasal Çüzenlemeler bilÖisi
lrÖanizasyçn becerisi
ltel işletmeciliği bilÖisi
mrçtçâçl bilÖisi
oapçrlama bilÖisi
panat tariÜi bilÖisi
perîis îe bar bilÖisi
pçsyçlçji bilÖisi
Tanıtım îe satış Öeliştirme bilÖisi
Tur planlaması îe yönetimi bilÖisi
Turizm meîzuatı bilÖisi
Turizm eâçnçmisi bilÖisi
Turizm pazarlaması bilÖisi
Türâ âültürü îe sanatı bilÖisi
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Türâ mutfağı bilÖisi
Türâ tariÜi bilÖisi
Türâ îe AnaÇçlu mitçlçjisi bilÖisi
Türâiye’nin flçra îe faunası ÜaââınÇa bilÖi
Türâiye’Çeâi müzeler ÜaââınÇa bilÖi
Türâiye turizm cçğrafyası bilÖisi
vabancı Çil bilÖisi Eİyi ÇüzeyÇeF
vönetim îe çrÖanizasyçn bilÖisi
vunan îe oçma mitçlçjisi bilÖisi
Zaman yönetimi bilÖisi

PK4K Tutum=ve=aavranışlar=
=
NK Araştırmacı çlmaâ
OK Çalışâan çlmaâ
PK Çeîre âçrumaya âarşı Çuyarlı çlmaâ
4K aiââatliI Çürüst îe Öüîenilir çlmaâ
RK aisiplinli îe titiz çlmaâ
SK Eğitici îe eğitime açıâ çlmaâ
TK bmpati âurmaâ
UK bnerjiâ çlmaâ
VK bsneâ çalışma saatlerine yatâın çlmaâ
NMK jizaÜ ÇuyÖusuna saÜip çlmaâ
NNK btâili îe Öüzel âçnuşmaâ
NOK druba uyÖun çlmayan örneâler îermeâtenI öyâüler anlatmaâtan âaçınmaâ
NPK eçşÖörülü çlmaâ
N4K İnisiyatif almaâ
NRK İnsan ilişâilerine özen Ööstermeâ
NSK İşletmeye ait araçI Öereç îe eâipmanların âullanımına özen Ööstermeâ
NTK hararlı çlmaâ
NUK hişisel Öelişimine önem îermeâ=
NVK hişisel Üijyenine Çiââat etmeâ
OMK jesleâ aÜlaâına saÜip çlmaâ
ONK jisafirperîer çlmaâ
OOK kaziâ çlmaâ
OPK ˆnÖörülü çlmaâ
O4K ˆnyarÖıÇan uzaâ çlmaâ
ORK mçlitiâ yçrumlarÇan âaçınmaâ
OSK pabırlı çlmaâ
OTK pçğuââanlı çlmaâ
OUK pçrumluluâ saÜibi çlmaâ
OVK pçrunlara çözüm üretebilmeâ=
PMK Tur prçÖramı Çışına çıâmamaâ
PNK veniliâlere açıâ çlmaâ=
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ÖiÇMbI=abĞboibkaİoMb=sb=BbidbibkaİoMb=

Turist oeÜberi Epeîiye RF mesleâ stanÇarÇına Ööre belÖelenÇirme amacıyla yapılacaâ ölçme
îe ÇeğerlenÇirmeI Öereâli çalışma şartlarının çluşturulÇuğu test îe sertifiâasyçn
merâezlerinÇe yazılı îeLîeya sözlü teçriâ îe uyÖulamalı sınaî şeâlinÇe çlacaâtırK
ˆlçme îe ÇeğerlenÇirme yöntemi ile uyÖulama esasları bu mesleâ stanÇarÇına Ööre
Üazırlanacaâ ulusal yeterliliâlerÇe ÇetaylanÇırılırK ˆlçme îe ÇeğerlenÇirme ile
belÖelenÇirmeye ilişâin işlemler jesleâi veterliliâ hurumu jesleâi veterliliâI pınaî îe
BelÖelenÇirme vönetmeliği çerçeîesinÇe yürütülürK
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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bk:=Meslek=ptanÇarÇı=eazırlama=pürecinÇe=dĞrev=Alanlar=
=
NK Meslek=ptanÇarÇı=eazırlayan=huruluşun=Meslek=ptanÇarÇı=bkibi=
=
jüjÇat=ÖZBAeÇfsAklĞirI== Turist oeÜberliği aaire BaşâanıI hültür îe Turizm
Baâanlığı=
=
hamil döâÜan=kbBİOĞirI==
hültür îe Turizm rzmanıI hültür îe Turizm Baâanlığı==
=
jeÜmet Ali=ÖZbiI===
=
hültür îe Turizm rzman varÇımcısıI hültür îe Turizm
Baâanlığı
Ali=obkaAkI==

=

=

aanışmanI Türâiye peyaÜat Acentaları Birliği==

BilÖe=hAoeAkI= =
=
AB pçrumlusuI Türâiye peyaÜat Acentaları Birliği==
=
OK Teknik=Çalışma=drubu=¸yeleri=
paaÇet mınar=TbMİZhAkI===

Araştırma döreîlisiI dazi ¸niîersitesi==

oaÜman=TbMİZhAkI==

Araştırma döreîlisiI dazi ¸niîersitesi==

=

oecep=ÖZBAvI==
=
=
Turist oeÜberiI İstanbul Turist oeÜberleri lÇası=
=
püleyman dencç=AiTfkÖZI==
Turist oeÜberiI İzmir Turist oeÜberleri lÇası=
=
AÜmet Zeâi=AmAifI===
=
Turist oeÜberiI Antalya Turist oeÜberleri lÇası =
=
PK dĞrüş İstenen=hişiLhurum=ve=huruluşlar=
AÇnan jenÇeres ¸niîersitesi Turizm İşletmeciliği îe ltelciliâ vüâseâçâulu
Anâara Turist oeÜberleri aerneği
Anâara ¸niîersitesi Beypazarı jesleâ vüâseâ lâulu
Antalya Turist oeÜberleri aerneği
Antalya Turist oeÜberleri lÇası
Arama hurtarma aerneği
Balıâesir ¸niîersitesi Turizm İşletmeciliği îe ltelciliâ vüâseâçâulu
Başâent ¸niîersitesi pçsyal Bilimler jesleâ vüâseâçâulu
Başâent ¸niîersitesi Ticari Bilimler caâültesi
Beyâent ¸niîersitesi jesleâ vüâseâçâulu
BçÇrum Turist oeÜberleri aerneği
Çanaââale Turist oeÜberleri aerneği
Çuâurçîa Turist oeÜberleri aerneği
Çince Turist oeÜberleri aerneği
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aeniz Temiz aerneği
aeîrimci İşçi penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu
bÖe ¸niîersitesi Çeşme Turizm îe ltelciliâ vüâseâçâulu
catiÜ ¸niîersitesi jesleâ vüâseâçâulu
dazi ¸niîersitesi Ticaret îe Turizm bğitim caâültesi
daziantep Turist oeÜberleri aerneği
düney jarmara Turist oeÜberleri aerneği
eaâ İşçi penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu
İlâe bğitim îe pağlıâ saâfı hapaÇçâya jesleâ vüâseâ lâulu
İstanbul AyÇın ¸niîersitesi AnaÇçlu Bİi jesleâ vüâseâ lâulu
İstanbul piîil paîunma Arama hurtarma Birliâ jüÇürlüğü
İstanbul Turist oeÜberleri lÇası
İzmir Turist oeÜberleri lÇası
hafâas ¸niîersitesi pçsyal Bilimler jesleâ vüâseâ lâulu
hapaÇçâya Turist oeÜberleri aerneği
harabüâ ¸niîersitesi pafranbçlu jesleâ vüâseâ lâulu
haraÇeniz Turist oeÜberleri aerneği
hçcaeli ¸niîersitesi aerbent jesleâ vüâseâ lâulu
hçnya Turist oeÜberleri aerneği
huşaÇası Turist oeÜberleri aerneği
hüçüâ îe lrta ˆlçeâli İşletmeleri deliştirme îe aesteâleme İÇaresi Başâanlığı
jarmara ¸niîersitesi pçsyal Bilimler jesleâ vüâseâ lâulu
jarmaris Turist oeÜberleri aerneği
jersin ¸niîersitesi Anamur jesleâ vüâseâ lâulu
keîşeÜir ¸niîersitesi İâtisaÇi îe İÇari Bilimler caâültesi
ˆzel Anâara T¸opAB AnaÇçlu ltelciliâ Turizm jesleâ iisesi
ˆzel İstanbul T¸opAB AnaÇçlu ltelciliâ Turizm jesleâ iisesi
pelçuâ ¸niîersitesi BeyşeÜir jesleâ vüâseâ lâulu
pelçuâ ¸niîersitesi pilifâe Taşucu jesleâ vüâseâ lâulu
pelçuâ ¸niîersitesi pçsyal Bilimler jesleâ vüâseâ lâulu
püleyman aemirel ¸niîersitesi valîaç jesleâ vüâseâ lâulu
Şanlıurfa Turist oeÜberleri aerneği
TKCKÇalışma îe pçsyal düîenliâ Baâanlığı
TKCK jilli bğitim Baâanlığı EÇıraâlıâ îe vayÖın bğitim denel jüÇürlüğüF
TKCK jilli bğitim Baâanlığı Ebrâeâ Teâniâ ˆğretim denel jüÇürlüğüF
TKCK jilli bğitim Baâanlığı Ehız Teâniâ ˆğretim denel jüÇürlüğüF
TKCK jilli bğitim Baâanlığı Emrçjeler hççrÇinasyçn jerâezi BaşâanlığıF
TKCK jilli bğitim Baâanlığı ETicaret îe Turizm ˆğretimi denel jüÇürlüğüF
TKCK vüâseâöğretim hurulu Başâanlığı
Turizm îe peyaÜat Acentaları saâfı
Türâiye Çeîre îe bğitim saâfı
Türâiye aağcılıâ ceÇerasyçnu
Türâiye bsnaf îe panatâârları hçnfeÇerasyçnu
Türâiye İstatistiâ hurumu
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Türâiye İş hurumu
Türâiye İşçi penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu
Türâiye İşîeren penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu
Türâiye lÇalar îe Bçrsalar Birliği
Türâiye pualtı ppçrları ceÇerasyçnu
rluÇağ ¸niîersitesi İzniâ jesleâ vüâseâ lâulu
san Turist oeÜberleri aerneği
vaşar ¸niîersitesi jesleâ vüâseâçâulu
vüzüncü vıl ¸niîersitesi san jesleâ vüâseâ lâulu
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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